
�  av �1 2

Auktoritet 
Edvin Näslund I Evangeliet till alla folk I Del 5 av 13 

Sammanfattning 
I Matteusevangeliet kapitel 6-8 får vi lära oss mycket om Jesus auktoritet. Begreppet auktoritet 
innebär att jag underställer sig någon som är värd min lydnad. Att lyda är att följa, att ta efter och 
göra som den man följer. 

Begreppet auktoritet används ofta på ett negativt sätt i vårt samhälle och i kyrkan idag och 
många är skeptiska till det. Man vill inte underställa sig någon, och det finns ofta en skepsis mot 
”auktoritära” ledare. I syndafallet frestades Adam och Eva att inte längre stå under Gud utan vara 
som Gud. 

Något av det bästa som finns är att få stå under Jesus auktoritet. Han är den som har full makt 
och all auktoritet. Han har auktoritet över våra känslor, rädslor och svagheter. Han gjorde att den 
lame blev frisk, vinden blev stillad, de onda andarna flyr och den syndige blir upprättad. När vi 
lovsjunger erkänner vi att Gud har makten, inte vi. Och när vi ber ”låt din vilja ske” (vår fader, matt 
6:9-13) så handlar det om att vi vill lyda hans vilja. 

Jesus delar även med sig av sin auktoritet. Genom Helige Ande och genom Guds auktoritet gör 
Han saker genom och i oss. Vi får mandat från Gud att vara hans vittne i världen. 

Reflektion- & Samtalsfrågor 
- Hur skulle du beskriva ”auktoritet” med dina egna ord? 
- Vad innebär det att undervisa med auktoritet? Finns det positiva och negativa sätt att göra det 

på? 
- Har du mött en person eller ledare med hög auktoritet i ditt liv? Berätta om den erfarenheten. 

Om du varit i samma team som den personen, på vilket sätt var det en positiv eller negativ 
erfarenhet, och hur påverkade det dig? 

- Hur kan vi bli bättre ledare som leder med positiv auktoritet? Och hur kan vi använda oss av 
auktoriteten för att betjäna de vi leder? 

- När du läser någon av berättelserna i Matteus kap.7-9 (När Jesus befriar från demoner, stillar 
stormen, helar den lame mannen, mfl.) är det något specifikt som sticker ut för dig? Vad säger 
det om Jesus auktoritet , vad säger det om hur Jesus använder sig av sin auktoritet och med 
med vilket syfte? 

- Hur kan vi visa på god, konstruktiv auktoritet i ett samhälle där begreppet blivit förvrängt och 
föraktat? 

- Vad innebär det att stå under Guds auktoritet för dig?  

Bibelställen 
- 1 Mosebok 3:1-5 
- Jesaja 5:20 
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- Matteusevangeliet 7:28 
- Matteusevangeliet 8:23-27, 28-33 
- Matteusevangeliet 9:1-8 
- Matteusevangeliet 10:1 
- Apostlagärningarna kapitel 6-8 
- Filipperbrevet 2:12-16 
- Efesierbrevet 3:14-20 
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